
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 27 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 28 september  
Geen eucharistieviering 
zondag 29 september 
Feest van onze patroonheilige:  Sint-Vincentius 
10.00 u. Plechtige, gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis van Honoré en Jacques Claeys 
maandag 30 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
voor een bijzondere intentie 
woensdag 2 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Vrijdag 27 september:  Feestdag van de H. Vincentius 
Zondag 29 september: Viering van de H. Vincentius 
Woensdag 2 oktober: Parochieteam (14.00u.) 
Woensdag 2 oktober: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Woensdag 2 oktober: Femma: turnen 
Donderdag 3 oktober: COVDA 
Donderdag 3 oktober: Femma: bloemschikken (19.00u.) 
Donderdag 3 oktober: Voedselbedeling 
Zaterdag 5 oktober: Femma: gezinsuitstap (14.00u.) 
Maandag 7 oktober:  Infosessie CM: de relatie tussen voeding en kanker.  
Dinsdag 8 oktober:  Femma: kernvergadering (20.00u.) 
Woensdag 9 oktober: Liturgieploeg (14.30u.) 
Woensdag 9 oktober: Femma: turnen 
Donderdag 10  oktober: Femma: bloemschikken – namiddag (13.30u.) 
Zaterdag 12 oktober: Ziekenzorg: feest naar aanleiding van de chronisch zieke mens 
Zaterdag 12 oktober: Geen avondmis om 18.00u. 
Maandag 14 oktober:  Vormselcatechese: vergadering catechisten (20.00u.) 
Maandag 14 oktober:  Hobbyclub 
Woensdag 16 oktober: Femma: turnen 
Donderdag 17 oktober: COVDA 
Vrijdag 18 oktober: Vormselcatechese: samenkomst met de kandidaat-vormelingen (18.00u.) 
Zondag 20 oktober:  Stilstaan op zondag (Kerk, 9.15 u.) 
Woensdag 23 oktober: Femma: turnen 
Maandag 28 oktober:  Hobbyclub 
Woensdag 30 oktober: Femma: turnen 
Donderdag 31 oktober: Voedselbedeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gebed 
------------ 
Herfst 
 
In herfst de vruchten vallen. 
Zij vallen in de aarde dood, 
in herfst, bij duizendtallen. 
Zij vallen in Gods schoot. 
En beiden er de tijd 
tot rijker vruchtbaarheid. 
Wij rijpen allen, 
voor God in eeuwigheid. 
 
J. Van den Broeck 
------------ 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op zaterdag 14 september hebben wij tijdens de rouwliturgie biddend de heer Erwin De Clercq aan 
Gods liefde toevertrouwd. Erwin is geboren in 1961 en woonde op de Francisco Ferrerlaan. Maandag 
is hij plots overleden aan de Korenmarkt. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte 
christelijke deelneming aan. 
 
 
 
WIJ VIEREN ONZE PATROONHEILIGE 
 
Op vrijdag, 27 september, viert de kerk overal in de wereld Sint-Vincentius a Paulo, de patroonheilige 
van onze kerk. In de avondmis van vrijdag zullen we daarom aan het altaar van Sint-Vincentius 
eucharistie vieren. 
Op zondag 29 september vieren we dan met de hele parochie onze patroonheilige tijdens de plechtige 
eucharistieviering om 10 u. in onze kerk. Het groot Sivi-koor zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Aansluitend zijn er dan de Sivi-feesten (zie hieronder) 
Bij gelegenheid van het feest van Sint-Vincentius is opgemerkt dat onze patroonheilige vooraan in de 
kerk, op zijn altaar, maar weinig wordt aangesproken door de parochianen. Daarom zullen we zijn 
beeld, na de viering, achteraan in de kerk plaatsen, naast de andere heiligenbeelden. Zo kunnen we 
hem ook vragen om zijn tussenkomst. Sint-Vincentius is immers, naast Sint-Antonius, ook een heilige 
die men kan aanspreken bij het verlies van voorwerpen. En vanzelfsprekend is Sint-Vincentius de 
toevlucht van alle armen en kleinen. 
 
 
 
 
DE SIVIFEESTEN KOMEN ER AAN 
 
- zaterdag 28 september:  Sportief gezellige samenzijn met kaarten, darts, biljarten in de Kring 
- zondag 29 september 
 10.00 u. Plechtige Eucharistieviering tev. Sint-Vincentius a Paulo, 
  verzorgd door ons groot SIVI-koor 
 11.00 u. Aperitiefconcert verzorgd door Jan Gorleer (Kring) 
 12.00 u. Eetfestijn 
  Waterzooi met krielpatatjes – of – Orloffgebraad met ware groentjes en gratin 
  15 euro per persoon, kinderen onder 13 jaar: 10 euro 



  Bestellen bij Peter Geraert (0477/62 47 00) of Monique De Vuyst (09/226 55 82)
 14.00 u. Taartenfestival met koffie   
-  zaterdag 12 october: Quiz om 19:30 in de grote zaal  
Alle opbrengsten dienen voor de installatie van de nieuwe  keuken. Deze nieuwe keuken is 
ondertussen geplaatst. Proficiat aan allen die er zich voor hebben ingezet. 
 
 
 
CHIRO SIVI: REÜNIE OP 19 OKTOBER 
 
Op Zaterdag 19 Oktober 2013 worden alle oud-leden van de Chiro Sivi uitgenodigd in onze feestzaal 
voor een reünie. Als aanvang is er de aperitief om 19 uur. Vervolgens als hoofdmaaltijd: warme 
beenhesp met kroketten, groentjes en warme sauzen aan 15 € per persoon (Aperitief en 2 consumpties 
inbegrepen).  
Te betalen en in te schrijven ENKEL via overschrijving:035-5812376-80met vermelding van chiro 
reünie en aantal personen. Inschrijven kan ten laatste tot 13 Oktober 2013. Inschrijven kan ook via 
nico.thandt@scarlet.be of de inschrijving strook posten op dit adres: Fuchsiastraat 4 – 9000 Gent 
 
 
 
CM NODIGT UIT: DE RELATIE TUSSEN VOEDING EN KANKER 
 
Een op de vier mensen in ons land krijgt kanker, een op vijf sterft eraan. Kanker blijft, na hart- en 
vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak. Wist je dat voeding de grootste risicofactor is voor de 
ontwikkeling van de kankercellen? Kunnen we nog met een gerust hart aan tafel gaan? Welke 
voedingsstoffen zijn kankerverwekkend? Helpen groenten en fruit hiertegen? Zijn er nog andere 
wondermiddelen? Tijdens deze infosessie gaan we dieper in op het verband tussen voeding en kanker. 
Spreker is Dr. Ir. Eric De Maerteleire, voedingsexpert, gewezen directeur stadslabo Gent. Vooraf 
inschrijven is nodig. 
Datum: maandag 7 oktober 2013 om 20 uur 
Plaats: Parochiecentrum SIVI, Maïsstraat 20, 9000 Gent 
Toegang: CM-leden gratis, niet-leden 5 euro 
Info en inschrijving: www.cm.be/agenda, 09 267 57 35 of gezondheidspromotie.mvl@cm.be 
 
 
 
 
MEN DEELT ONS MEE  
 
Honderd jaar nadat begrafenisonderneming Tavernier- Van Der Linden er zijn intrek nam, verhuisde 
opvolger UitvaartMussche.be van het oude pand aan de Frans van Ryhovelaan 53 naar de Frans van 
Ryhovelaan 279a, op de hoek met de Lisbloemstraat.   
In 2004 liet Josianne Tavernier haar zaak over aan uitvaartverzorger Hendrik Mussche. Negen jaar 
lang zette die de activiteiten verder in de oude winkel rechtover de Maïsstraat. Het aflopen van de huur 
eerder dit jaar betekende ook de zoektocht naar een nieuw onderkomen in de buurt.  
 Op 5, 6, 12 en 13 oktober bent u meer dan welkom om bij UitvaartMussche.be een kijkje te nemen 
tijdens de opendeurweekends.  
 
 
 
 


